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Den Haag, 25 november 2009

Geachte heer Van den Wittenboer,

U hebt de bovenstaande zaak nog niet tot een oplossing gebracht, waarmee onze cliënt(e) geen
genoegen neemt. Wij hebben dan ook de opdracht gekregen om verdere maatregelen tegen u te
nemen. Deze maatregelen bestaan uit een beslaglegging op uw eigendommen waarvoor de
gerechtsdeurwaarder uw adres zal bezoeken op:

03 december 2OO9

Wij vezoeken u dringend te bewerkstelligen dat u (of een huisgenoot/huisgenote) op de
evengenoemde datum op uw adres aanwezig bent (is), zodat de beslaglegging kan worden
uitgevoerd.

:  RECHTBANK'S GMVENHAGE BEDRI]FSBUREAU / WITÏENBOER J.P. VAN DEN
: 160809156 /)OY/jov
: J.W. Voortman
: (088)515L661. / (088)sls1601
:  voor  inzage,  react ie(s)  en beta l ingen ga naar www.qroeneweoen.com en k l ik  op

"Dossier  Onl ine"  ( in logcode :  395500)

uiterlijk één dag voor de bovengenoemde datum het
u, zo cliënt(e) dat toestaat en daarmee instemt, een

U kunt beslaglegging voorkomen door
verschuldigde te betalen, dan wel dat
acceptabele betalingsregeling treft .

U kunt als volgt betalen:
- via een telefonische of elektronische spoedoverboeking per bank op één van onze onderstaande

banknummers;
- door storting op het postkantoor, waarna u direct een kopie van uw stortingsbewijs per fax aan

ons toestuurt; het faxnummer vindt u onderaan deze brief vermeld;
- contant of per pinbetaling op ons kantoor.

Let op: uw betal ing aan ons kantoor dient één dag voor het aangekondigde bezoek in ons
bezit  te zi jn!

Wij raden.u aan terstond ntvangst van deze brief contact met ons kantoor op te nemen, zodat
rk tijdig tot een opl worden gebracht,

igde bedraagt |  €  437,69 .
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